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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ބާރު 1.ތަޢާރުފު

ލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ، ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމުތަކާއި އެ ޔުނިފޯމުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ 

އެންމެހައި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންވެގެންވާ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.2.ގަވާއިދުގެ ނަން

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.3.ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެކިއެކި ޔުނިފޯމުތަކުގެ ނަންތައް ތިރީގައި 4.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުތައް

ބަޔާންވެެގެން މިވަނީއެވެ.

ވާރކިންގ ޑްރެސް 2,1؛)ހ(

އޮޕްރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމް؛)ށ(

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 1،2،3؛)ނ(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1،2،3،4؛)ރ(

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1،2،3؛)ބ(

ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް؛ )ޅ(

 

ބޭންޑް ޕާޓީ ޔުނިފޯމް؛)ކ(

ފޯރމަލް ސިވީލްސް ހެދުން؛)އ(

ހަވީރީ ހެދުން؛)ވ(

އެހެނިހެން ޔުނިފޯމުތައް.)މ(
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ވާރކިންގ ޑްރެސް 2 )ދޭއް( ގިންތިއަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. ވާރކިންގ ޑްރެސް ބެހިގެންވާ )ހ(5.ވާރކިންގ ޑްރެސް

ގިންތިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވާރކިންގ ޑްރެސް 1)1(

ވާރކިންގ ޑްރެސް 2)2(

ބޭނުންކުރުމަށް )ށ( ފުލުހުން  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  މިޔުނިފޯމަކީ   ،1 ޑްރެސް  ވާރކިންގ 

ޙަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތްތަކުގައި  އިދާރީ  ޙާއްޞަކޮށް  ޔުނިފޯމެވެ.  ހަމަޖެހިފައިވާ 

މިޔުނިފޯމެވެ.  ބޭނުންކުރާނީ  ވަގުތުތަކުގައި  ޑިއުޓީ  ރަސްމީ  ފުލުހުން 

ވާރކިންގ ޑްރެސް 1، ޖަދުވަލު 1 ގައި އެވަނީއެވެ.)ނ(

ވާރކިންގ ޑްރެސް 2، މިޔުނިފޯމަކީ ޚާއްޞަކޮށް ފްރަންޓްލައިންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި )ރ(

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ. 

ވާރކިންގ ޑްރެސް 2، ޖަދުވަލު 1 ގައި އެވަނީއެވެ.)ބ(

ބޭނުންކުރުމަށް )ހ(6.އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމް ފުލުހުން  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  އޮޕަރޭޝަނަލް  މިޔުނިފޯމަކީ 

ތިރީގައިއެވާ  ބޭނުންކުރެވޭނީ  ޔުނިފޯމް  މި  ޙާއްޞަކޮށް  ޔުނިފޯމެވެ.  ހަމަޖެހިފައިވާ 

. ޙާލަތްތަކުގައެވެ

ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރުން، ރަސްމީ ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި؛)1(

ޑިއުޓީ )2( ރަސްމީ  ފުލުހުން،  މަސައްކަތްކުރާ  ސެންޓަރުތަކުގައި  ޑިޓެންޝަން 

ވަގުތުގައި؛

އެއްގަމު )3( ހުންނަ  ބަހައްޓާފައި  ނުވަތަ  ޕާކްކޮށްފައި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާއި 

އުޅަނދުފަހަރު ނެގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން، ރަސްމީ ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި؛

ރަސްމީ )4( ފުލުހުން،  މަސައްކަތްކުރާ  އުޅަނދުތަކުގައި  ދުއްވާ  ނޑުމަތީގައި  ކަ

ވަގުތުގައި؛ ޑިއުޓީ 

ޙަރަކާތްތެރިވާ )5( ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި  ހިންގާ  އޮޕަރޭޝަންތައް  މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ވަގުތުގައި؛ ޑިއުޓީ  ރަސްމީ  ފުލުހުން،  އޮޕަރޭޝަނަލް 

އައުމުން )6( ޙާލަތަކަށް  އޮޕަރޭޝަނަލް  ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

އޮޕަރޭޝަންގައި ޙަރަކާތެރިވާ އެންމެހައި ފުލުހުން ބޭނުންކުރާނީ މިޔުނިފޯމެވެ. 

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމް، ޖަދުވަލު 2 ގައި އެވަނީއެވެ.)ށ(
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ޔުނިފޯމް )ހ(7.ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް  ޓެކްޓިކަލް  ބެހިގެންވެއެވެ.  ގިންތިއަކަށް  )ތިނެއް(   3 ޔުނިފޯމް  ޓެކްޓިކަލް 

މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ގިންތިތައް  ބެހިގެންވާ 

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 1)1(

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 2)2(

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 3)3(

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 1، މި ޔުނިފޯމް ބޭނުންކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ )ށ(

"ސްވޮޓް" "އެލީޓް ޓެކްޓިކަލް" ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުން، ރަސްމީ ޑިއުޓީ ވަގުތުތަކުގައެވެ.

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 1، ޖަދުވަލު 3 ގައި އެވަނީއެވެ.)ނ(

ޔުނިޓްތަކުގައި )ރ( އޯޑަރ  ޕަބްލިކް  ބޭނުންކުރާނީ  ޔުނިފޯމް  މި   ،2 ޔުނިފޯމް  ޓެކްޓިކަލް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފުލުހުން، އެފުލުހެއްގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީ ވަގުތުތަކުގައެވެ.

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 2، ޖަދުވަލު 3 ގައި އެވަނީއެވެ.)ބ(

މުއައްސަސާތަކަށް )ޅ( "ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި  މިޔުނިފޯމަކީ   ،3 ޔުނިފޯމް  ޓެކްޓިކަލް 

ސެކިއުރިޓީ ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު"ގައި ބަޔާންކުރާ، ޕަރސަނަލް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ 

ބޭނުންކުރުމަށް  ވަގުތުގައި  ޑިއުޓީ  ރަސްމީ  ފުލުހުން  ޙަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތުގައި 

ޔުނިފޯމެކެވެ. ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ޓެކްޓިކަލް ޔުނިފޯމް 3، ޖަދުވަލު 3 ގައި އެވަނީއެވެ.)ކ(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ 

ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް

ބެހިގެންވެއެވެ. )ހ(8. ގިންތިއަކަށް   4 ޑްރެސް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް 

ތިރީގައި  ގިންތިތައް  ބެހިގެންވާ  ޑްރެސް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް 

މިވަނީއެވެ.

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1)1(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 2)2(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 3 )3(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 4)4(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1،2،3 އަދި 4 ބޭނުންކުރާނީ ސަބް )ށ(

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1، އަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ )ނ(

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުހުން ހާޒިރުވާއިރު ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ. 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛)1(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލސް ސަރވިސް ތަމްސީލްކުރާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި )2(

ބާއްވާ ޖަލްސާ؛ 

ފުލުހުން )3( ފަރާތުން  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

ސެމިނަރ؛ އަދި  ކޯސް  ބައިވެރިވާ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ އޭ.ޑީ.ސީ އަކަށް ހުންނަ )4(

ވަގުތުގައި؛ 

އިސްތިޤްބާލުކުރުމާއި )5( ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  ބޭރުގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ރާއްޖެއަށް 

އަދި  ތަކުގައި؛  ރަސްމިއްޔާތު  ވަދާޢީ 

)6( ،1 ޑްރެސް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  އިތުރުން  މީގެ 

ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ޔުނިފޯމް  މި  ބޭނުންކުރެވޭނީ 

ތަކުގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތު  ނޑައަޅާ  ކަ

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1، ޖަދުވަލު 4 ގައި އެވަނީއެވެ.)ރ(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 4 އަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ )ބ(

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުހުން ހާޒިރުވާއިރު ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ.

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ވާރކްޝޮފް ފަދަ ބައްދަލުވުންތައް؛)1(

ފުލުހުންގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް؛ އަދި)2(

)3( ،4 ޑްރެސް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  އިތުރުން  މީގެ 

ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ޔުނިފޯމް  މި  ބޭނުންކުރެވޭނީ 

ތަކުގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތު  ނޑައަޅާ  ކަ

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 4، ޖަދުވަލު 4 ގައި އެވަނީއެވެ.)ޅ(

ޕޮލިސް )ކ( މޯލްޑިވްސް  އަކީ   2 ޑްރެސް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް 

ނޑައަޅާ ވަކި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުތަކަށް  ސަރވިސްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަ

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އާއި ކޯސްތަކުގެ ޑްރެސްކޯޑްގައި މެސް ޑްރެސް ބޭނުންކުރުމަށް 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ.
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ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 2، ޖަދުވަލު 4 ގައި އެވަނީއެވެ.)އ(

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 3 އަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ )ވ(

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ފުލުހުން ހާޒިރުވާއިރު ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ.

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާތައް؛)1(

ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު؛ އަދި)2(

)3( 3 ޑްރެސް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  އިތުރުން  މީގެ 

ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ޔުނިފޯމް  މި  ބޭނުންކުރެވޭނީ 

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ. ނޑައަޅާ  ކަ

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 3، ޖަދުވަލު 4 ގައި އެވަނީއެވެ.)މ(

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް 

ޑްރެސް

3 )ހ(9.  އަދި  ޑްރެސ2,1ް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  ނޮން  ސީނިއަރ 

ގިންތިއަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 

މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ގިންތިތައް  ބެހިގެންވާ 

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1؛)1(

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 2؛)2(

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 3.)3(

3 )ށ( އަދި   1،2 ޑްރެސް  ސެރެމޯނިއަލް  އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  ނޮން  ސީނިއަރ 

ބޭނުންކުރާނީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ފެށިގެން ޕޮލިސް ސާރޖަންޓްއާއި 

ދެމެދުގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1 އަކީ ތިރީގައި )ނ(

ޔުނިފޯމެވެ. ބޭނުންކުރާ  ހާޒިރުވާއިރު  ފުލުހުން  ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛)1(

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛)2(

ފުލުހުން )3( ފަރާތުން  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

ސެމިނަރ؛ އަދި  ކޯސް  ބައިވެރިވާ 

ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ބޭއްވޭ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް؛)5(

ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު؛)6(
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ހުންނަ )7( އޭ.ޑީ.ސީއަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން 

އަދި ވަގުތު؛ 

އިސްތިޤްބާލުކުރުމާއި )8( ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  ބޭރުގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ރާއްޖެއަށް 

ރަސްމިއްޔާތުތައް؛   ވަދާޢީ 

ސެރެމޯނިއަލް )9( އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  ނޮން  ސީނިއަރ  އިތުރުން  މީގެ 

ޑްރެސްް 1، ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ޔުނިފޯމް ބޭނުން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ތަކުގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތު  ނޑައަޅާ  ކަ ޕޮލިސް 

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 1  ޖަދުވަލު 5 )ރ(

އެވަނީއެވެ. ގައި 

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 2 އަކީ މޯލްޑިވްސް )ބ(

ނޑައަޅާ ވަކި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުތަކަށް  ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކަ

ހާޒިރުވުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސްތަކުގައި އުޅޭއިރު ޑްރެސްކޯޑްގައި މެސް 

ޑްރެސް ބޭނުންކުރާ ޙަފްލާތަކުގައި ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމެވެ.

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 2، ޖަދުވަލު 5 )ޅ(

އެވަނީއެވެ. ގައި 

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 3 އަކީ ތިރީގައި )ކ(

ޔުނިފޯމެވެ. ބޭނުންކުރާ  ހާޒިރުވާއިރު  ފުލުހުން  ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ވާރކްޝޮފް ފަދަ ކަންކަމުގައި؛)1(

ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ބޭއްވޭ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި؛ އަދި)2(

ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު؛)3(

ސެރެމޯނިއަލް )4( އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  ނޮން  ސީނިއަރ  އިތުރުން  މީގެ 

ޑްރެސްް 3، ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ޔުނިފޯމް ބޭނުން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ތަކުގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތު  ނޑައަޅާ  ކަ ޕޮލިސް 

ސީނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް 3  ޖަދުވަލު 5 )އ(

އެވަނީއެވެ. ގައި 

ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް 

އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް 

ޑްރެސް

ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް  ބޭނުންކުރާނީ ޕޮލިސް )ހ(10.

ކޯޕްރަލްއިން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ. އަދި ތިރީގައި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
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ފުލުހުން  ރޭންކުތަކުގެ  ދަށުގެ  ފެށިގެން  ކޯޕްރަލްއިން  ޕޮލިސް  ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް 

މިޔުނިފޯމެވެ. ބޭނުންކުރާނީ  ހާޒިރުވާއިރު 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛)1(

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ؛)2(

ފުލުހުން )3( ފަރާތުން  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

ސެމިނަރ؛ ކޯސް،  ބައިވެރިވާ 

ވާރކްޝޮފް ފަދަ ކަންކަމުގައި؛)4(

ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ބޭއްވޭ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި؛)5(

ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ޓްރޭނިންގގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު؛)6(

ހުންނަ )7( އޭ.ޑީ.ސީއަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރިއެއްގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން 

ވަގުތު؛

އިސްތިޤްބާލުކުރުމާއި )8( ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  ބޭރުގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ރާއްޖެއަށް 

އަދި  ރަސްމިއްޔާތުތައް؛  ވަދާޢީ 

ސެރެމޯނިއަލް )9( އޮފިސަރުންގެ  ކޮމިޝަންޑް  ނޮން  ޖޫނިއަރ  އިތުރުން  މީގެ 

ޑްރެސްް ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ޔުނިފޯމް ބޭނުން ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

ތަކުގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތު  ނޑައަޅާ  ކަ

ޖޫނިއަރ ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސް   ޖަދުވަލު 6 ގައި )ށ(

އެވަނީއެވެ.

ބޭންޑް ޕާޓީ ޔުނިފޯމަކީ ޕޮލިސް ބޭންޑް ޙަރަކާތްތެރިވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ޙަފްލާތަކުގައި ބޭންޑް 11.ބޭންޑް ޕާޓީ ޔުނިފޯމް

ނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިފޯމެވެ. ބޭންޑް ޕާޓީ ޔުނިފޯމް  ޕާޓީގައި ބައިވެރިވާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމަށް ކަ

ހުންނަންވާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 7 ގައި އެވަނީއެވެ.

ނޑައަޅާ )ހ(12.ފޯރމަލް ސިވިލްސް ހެދުން ކަ ޕޮލިސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ބޭނުންކުރަންވާނީ  ހެދުން  ފޯރމަލް ސިވިލްސް 

ގޮތުގައި  ޑިއުޓީއެއްގެ  އޮޕަރޭޝަނަލް  ފުލުހުން  މަސައްކަތްކުރާ  ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުގައި 

އަދާކުރުމުގައެވެ. ޑިއުޓީތައް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ޑިއުޓީ  ނޑައެޅޭ  ކަ

ފޯރމަލް ސިވިލްސް ޖަދުވަލު 8 ގައި އެވަނީއެވެ.)ށ(

ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އެފުލުހަކު ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި އޮތުމުން އެމަސައްކަތް )ހ(13.ހަވީރީ ހެދުން
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ހެދުމުގައި  ހަވީރީ  ދުވަހެއްގައި  ބަންދު  ރަސްމީ  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ނިންމުމަށް، 

ޑިއުޓީއެއް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޑިޕާރޓްމަންޓް  އޮފް  ހެޑް  ނުވަތަ  އަދާކުރެވިދާނެކަމަށް 

ހާޒިރުވާއިރު  އޮފީހަށް  ނޫންގަޑިތަކުގައި  ޑިއުޓީ  ރަސްމީ  ނުވަތަ  އަދާކުރުމަށް، 

ޚާއްޞަ  ވަކި  އޮތުމަކުން،  މިހެން  މިމާއްދާ  ހެދުމެވެ.  ހަވީރީ  ބޭނުންކުރަންވާނީ 

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އޮފީހަށް ނެރެވޭ ފުލުހަކަށް، ވަކި ޔުނިފޯމެއް އެޅުމަށް، އެފުލުހަކު 

މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓްގެ ހެޑް އޮފް ޔުނިޓް ނުވަތަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ހެޑް 

އޮފް ކޮމާންޑް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ މުވައްޒަފަކު އަންގާ އެންގުމަށް ކިޔަމަން ނުވުމަށް 

ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން  ގޮތުގައި  އުޒުރެއްގެ 

ހަވީރީ ހެދުން ޖަދުވަލު 9 ގައި އެވަނީއެވެ.)ށ(

ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯމުތަކުގެ އިތުރުން އެކިކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ އެކަމަކަށް )ހ(14.އެހެނިހެން ޔުނިފޯމުތައް

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމެވެ. އަދި އެޔުނިފޯމުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އޯވަރ ރޯލް 1؛)1(

މަސައްކަތު ކިޓް 1،2؛ )2(

ވިއްސާރަ ކޯޓް.)3(

އޯވަރ ރޯލް ބޭނުންކުރާނީ ޓެކްނީޝަނުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.)ށ(

މާހައުލު )ނ( އޮފީސް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޢިމާރާތްތައް  ބޭނުންކުރާނީ   ،1 ކިޓް  މަސައްކަތު 

ފުލުހުންނެވެ. އުޅޭ  މަސައްކަތުގައި  ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ 

މަސައްކަތު ކިޓް 2، ބޭނުންކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުމީހުންގެ )ރ(

ވާޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޢާއްމު މުވައްޒަފުންނެވެ.

ވިއްސާރަ ކޯޓް ބޭނުންކުރާނީ، ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭވަގުތު ވާރޭވެހޭނަމައެވެ. )ބ(

އެހެނިހެން ޔުނިފޯމުތައް ޖަދުވަލު 10 ގައި އެވަނީއެވެ.)ޅ(

ފުލުހުން )ހ(15.ބުރުގާ އެޅުމާއި ނެގުން  އަންހެން  ބޭނުންވާ  ނެގުމަށް  ނުވަތަ  އެޅުމަށް  ބުރުގާ  ތެރެއިން  ފުލުހުންގެ 

ހޯދަންވާނެއެވެ.  ހުއްދަ  އެދި  ލިޔުމުން  ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  ރިސޯސް  ހިޔުމަން 

އެމުވައްޒަފަކަށް )ށ( ތެރޭގައި  ދުވަސް   07 ހުށައަޅާތާ  އެދި  ހުއްދައަށް  އެޅުމަށް  ބުރުގާ 

ދޭންވާނެއެވެ. ޖަވާބު  ލިޔުމުން 

ޔުނިފޯމްގައި ބުރުގާ އަޅާނަމަ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ބުރުގާ އަޅަންވާނެއެވެ.)ނ(

ޔުނިފޯމާއެކު ބުރުގާ އަޅަންފަށާތާ 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން )ރ(
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ކާޑު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ބުރުގާ )ބ( ފުލުހުންނަށް  އަންހެން  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  މެދުވެރިވެގެން  ޙާލަތެއް  ޞިއްޙީ 

އެޅުމުގެ ނުވަތަ ބުރުގާ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ބުރުގާ އަޅަން 

ނުވަތަ ބުރުގާ ނަގަން ބޭނުންވާ ފުލުހުން ބުރުގާ އެޅުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ހުއްދައަށް 

އެދުމުގައި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ރިޕޯރޓެއް ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް 

 7 އަޅާތާ  ބުރުގާ  އެމީހުން  ފުލުހުންވެސް  އަޅާ  ބުރުގާ  މިގޮތަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ރޑް  ކާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މުވައްޒަފަކަށް ކޯހެއް ލިބިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް )ޅ(

ބުރުގާ  ވަގުތީގޮތުން  މުއްދަތުގައި  އެކޯހެއްގެ  ރުހުމާއިއެކު  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ދާނަމަ، 

ނެގިދާނެއެވެ.

އަނގަމަތި )ކ( އަންގިލައްވައި  އަތަށް  މުވައްޒަފުން  އަޅާ  ބުރުގާ  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ 

ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ނަމަވެސް  ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.  ފޮރުވިފައި 

ފޮރުވިދާނެއެވެ. އަގަމަތި  އަންގިލައްވައި  އަތަށް  ކުރާވަގުތު  އެމަސައްކަތެއް 

)އ(

ޔުނިފޯމުގައި ބުރުގާ އަޅާފައި ހުންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ އެޔުނިފޯމެއް ހިމެނޭ ޖަދުވަލުގައި 

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޔުނިފޯމް ދޫކުރުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

ކޮންމެ ފުލުހަކަށްވެސް ތިރީގައި މިވާގޮތުގެ މަތިން ޔުނިފޯމް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.)ހ(16.

ސެރެމޯނިއަލް ޑްރެސްގެ 01 )އެކެއް( ސެޓް)1(

ވާރކިންގ ޑްރެސް 1ގެ 01 )އެކެއް( ސެޓް)2(

އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގެ 01 )އެކެއް( ސެޓް)3(

އެފުލުހަކު މަސަކަތްކުރާ ދާއިރާގެ ގޮތުން އަހަރަކު އެފުލުހަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭނީ ގިނަވެގެން )ށ(

4 )ހަތަރު( ސެޓް ޔުނިފޯމާއި 1 )އެކެއް( ބޫޓެއެވެ.

ޔުނިފޯމް އައިޓަމެއް ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ބާވުމުން އެ އައިޓަމެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން )ނ(

އައިޓަމެއް ދޫކުރެވޭނީ ބާވި ނުވަތަ ހަލާކުވި ޔުނިފޯމް އަދި ޔުނިފޯމުގެ އައިޓަމް، ޔުނިފޯމް 

ނޑައެޅިފައިވާާ ތަނަކާ ޙަވާލުކުރުމުންނެވެ.  ދޫކުރުމަށް ކަ

ގެއްލުމެއް )ރ( ޔުނިފޯމަށް  ގޮތަކަށް  ނޫން  އިހުމާލުން  އެފުލުހެއްގެ  އުޅެނިކޮށް  ޑިއުޓީގައި 

ލިބިއްޖެނަމަ، އިތުރު ޔުނިފޯމެއް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޔުނިފޯމެއް ހަލާކުވި ސަބަބު 

ބަޔާންކޮށް ވެރިއެއްގެ ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާއިރު ނުވަތަ ވަކިކުރާއިރު އެފުލުހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޔުނިފޯމުގެ )ބ(
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ނޑައެޅިފައިވާާ ތަނަކާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  އައިޓަމްތައް ހަމައަށް ޔުނިފޯމް ދޫކުރުމަށް ކަ

އަދި ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ ޔުނިފޯމް ނުވަތަ ޔުނިފޯމުގެ އައިޓަމަށް ގަނެފައިވާ 

އަގު ބެލުމަށްފަހު އެ އައިޓަމަކަށްޖެހޭ އަގު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމެވެސް ފުލުހުންގެ 

ގޮތުގެމަތިން  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  މާއްދާ  ވަނަ   17 ގަވާއިދުގެ  ކުރުމާބެހޭ  ރިޓަޔަރ 

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަށް ދެވިފައިވާ ސެރެމޯނިއަލް ޔުނިފޯމް އަނބުރާ ހަވާލުކުރާކަށް 

ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމް ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަށް އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ފުލުހަކަށް )ޅ(

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.  މަހަކު ކަ

އިހުމާލުން ހަލާކުވެގެންނާއި، 

ގެއްލޭ ޔުނިފޯމާއި، 

ޔުނިފޯމުގެ އައިޓަމްތަކާއިމެދު 

ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް.

ޔުނިފޯމް ނުވަތަ ޔުނިފޯމް އައިޓަމެއް، އިހުމާލުން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، )ހ(17.

އެއެއްޗެއްގެ އަގަށް ޖެހޭ މިންވަރުން  ޖުރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ރިކޯޑް ޔުނިފޯމް )ށ(

ދޫކުރާ ތަނަކުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ޔުނިފޯމް އަދި ޔުނިފޯމް އައިޓަމްތަކުގެ އަގު ލިސްޓެން މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނޭހެން )ނ(

ހުންނަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢުކުރެވިފައި 

ނޑައެޅިފައިވާ )ހ(18.ޔުނިފޯމް އެޅުން ފުލުހުން ޔުނިފޯމް އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ މިގަވާއިދުގައި އެޔުނިފޯމަކަށް ކަ

ހެޔޮވަރުވުމާއި،  ގަޔަށް  ޔުނިފޯމް  ރީއްޗަށެވެ.  އެއްގޮތަށް  ނޑުތަކާއި  މިންގަ

އިސްތިރިކޮށްފައެވެ.  ރީތިކޮށް  ހުންނަންވާނީ  ސާފުތާހިރުވުމާއިއެކު 

ފެންނަގޮތަށް )ށ( ބޭރަށް  އެއްބައި  އެއްޗެއްގެ  އެޖީބަށްލެވޭ  ލާންޖެހުނަސް  އެއްޗެއް  ޖީބަށް 

ނޑި  ނޑިއާއި ތަޅުދަ ނުބެހެއްޓުމާއި، ޖީބުފުރޭވަރަށް އެއްޗެތި ލައިގެންނުވާނެއެވެ. ތަޅުދަ

ފޫ ފަދަ ތަކެތި، ބެލްޓް އަދި ލޫޕްފަދަ ތަންތަނުގައި ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ )ނ( ޔުނިފޯމް އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ހުރިހާ ގޮށްތައް އަޅުވާ، )ކަ

ޔުނިފޯމްގައި( ނޭމްޓެގް، ޕޮލިސްޓެގް އަދި ބެޖްފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ޔުނިފޯމު 

އަޅާފައި ހުންނައިރު، ޝަރަފުގެ ނިޝާން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުންނަންވާނީ ޝަރަފުގެ 

ނިޝާންތައްވެސް އެޔުނިފޯމެއް އެޅުމުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ހަރުކޮށްފައެވެ.

ބޫޓު ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ޕޮލިޝް ކޮށްފައެވެ. )ރ(

ނޑަށްވުރެ މަތީގައި، ފޫޅަށްވުރެ ތިރީގައި )ބ( ބެލްޓް އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ޅިނދުކަށި ގަ

ބާރުކޮށެވެ.

އެހެން )ޅ( ފިޔަވާ  ޔުނިފޯމެއް  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ބޭނުންކުރުމަށް  ގަލަން  ޔުނިފޯމާއެކު 

އެއްވެސް ޔުނިފޯމެއްގައި ބޭރަށް ފެންނަ ގޮތަށް ގަލަން ޖަހާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ނޑުގެ އެއްވެސްތަނެއްގައި މުދި ލައްވާ އެލުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.)ކ( ފިރިހެން ފުލުހުންގެ ހަށިގަ

ފިރިހެން ފުލުހުންނަށް ޔުނިފޯމާއެކު، އަތުގައި އަތުކުރީ ގަޑިއަކާއި 1 )އެކެއް( އަނގޮޓި )އ(

އިނގިލީގައި އެޅިދާނެއެވެ. އަނގޮޓި އެޅޭނީ އެއަނގޮޓިއަޅާފައި ހުންނަ އިނގިލިފިޔަވާ 

އެހެން އިނގިއްޔަކަށް އެއަނގޮޓީގައި އިންނަ އެސް، ނުވަތަ ޑިޒައިނެއް ނާރާގޮތަށެވެ. 

މިގޮތުން އަޅާ އަނގޮޓީގެ ފުޅާމިން 1 )އެކެއް( ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާވެގެންނުވާނެއެވެ. 

އަތުގެ ބޮޑުވާ އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފްރަންޓް ލައިންގެ ޑިޔުޓީގައި 

އުޅޭ ފުލުހުން ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި އިނގިލީގައި އަނގޮޓި 

އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ. 

އެއްވެސް )ވ( އިތުރު  ފިޔަވައި  އެއްޗެއް  ދެވިފައިވާ  ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމަށް  ޔުނިފޯމާއެކު 

ނުވާނެއެވެ.  ހުރެގެން  ފެންނަން  އިރު  ހުންނަ  އަޅާފައި  ޔުނިފޯމް  އެއްޗެއް 

ރީތިކޮށް )މ( އަބަދުވެސް  ހުންނަންވާނީ  ނިޔަފަތިތައް  އިނގިލިތަކުގެ  ފައިގެ  އަތާއި 

ނޑާފައެވެ. އަދި އަތުގައި ހީނާފަތްއެޅުމާއި، އަތާއި ފައިގެ  ނިޔަފަތީގައި އެއްވެސް  ކަ

މަނާކަމެކެވެ. ޖެއްސުމަކީ  ކުލައެއް 

ކޮންމެ ޔުނިފޯމެއްވެސް އިސްތިރިކުރާއިރު ޝާޕްކޮށް ރޫ ނަގަންވާނެއެވެ. ފަޓްލޫނުގެ މެދުގައި 19.ޔުނިފޯމް އިސްތިރިކުރުން 

ރޫނަގަންވާނެއެވެ. އަތުގެ ރޫނަގާއިރު ބެޖުމަތިން ރޫނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ފިރިހެން ފުލުހުން ބޯކޮށުން 

އަދި މަތިމަސް ބެހެއްޓުން 

ނޑު ހުންނަންވީގޮތް )ހ(20. ފުލުހުން ޔުނިފޯމްއަޅައި ހުންނަހުރުމުގައި، އެމީހާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

އަދި މަތިމަސް ހުންނަންވާނީ ފުލުހުންގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު ކުޑަނުވާނޭ ގޮތަކަށެވެ. ބޮލުގެ 

ގައި   11 ޖަދުވަލު   ނަމޫނާ  ގޮތުގެ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  މަތިމަސް  އަދި  ނޑު  އިސްތަށިގަ

އެވަނީއެވެ.

ނޑު ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށާ ފުނާ އަޅާފައެވެ. )ށ( ފިރިހެން ފުލުހުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

)ހަތަރު(   4 ކުރިމަތިން  މަތިންނާއި  ބޮލުގެ  ހުންނަންވާނީ  ނޑު  އިސްތަށިގަ ބޮލުގެ 

ސެންޓިމީޓަރަށް، ބޮލުގެ އަރިމަތީގެ މަތިން 3 )ތިނެއް( ސެންޓިމީޓަރަށް އަދި 2 )ދޭއް( 

ސެންޓިމީޓަރަށް، އައިބުނުވާ ވަރަށް އެއްވަރަށް ކޮށާފައެވެ.  

ނޑުގައި ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި، އިތުރު ކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. )ނ( ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވުނީ ކަޅުކުލަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް އަތްވަށް ނިކުތުމުން އަރާކުލަވެސް 

އެއީ ކަޅުކުލަކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެކަންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ނޑު ކޮށާފައި ހުންނައިރު ކަންހުޅި ހުންނަންވާނީ ކަންފަތުގެ މެދުގައި )ރ( ބޮލު އިސްތަށިގަ

ހުންނައިރު  ހަދާފައި  ކަންހުޅި  ވަރަށެވެ.  ތިރިނުވާ  ނޑަށްވުރެ  ކުޑަފޫޅުގަ އިންނަ 

މަތިންފެށިގެން ތިރިއަށް އެއްވަރަކަށް  2 )ދޭއް( ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާ ނުވާ އަދި  

ހުންނަންވާނީ  ކަންހުޅި  އަދި  ވަރަށެވެ.  ނުވާ  ހަނި  ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ  )އެކެއް(   1
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ނޑާލެވިފައެވެ. ތިރިން ބިމަށް ވަޑިފަތިވާގޮތަށް ތެދަށް ކަ

ރިސޯސް )ބ( ހިޔުމަން  ފުލުހުން  ބޭނުންވާ  ބެހެއްޓުމަށް  މަތިމަސް  ތެރެއިން  ފުލުހުންގެ 

ހޯދަންވާނެއެވެ. ހުއްދަ  ލިޔުމުން  ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ތެރޭގައި )ޅ( ދުވަސް  )ހަތެއް(   07 ހުށައަޅާތާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ބެހެއްޓުމަށް  މަތިމަސް 

ދޭންވާނެއެވެ. ޖަވާބު  ލިޔުމުން  އެމުވައްޒަފަކަށް 

ހޯދުމަށްފަހު )ކ( ހުއްދަ  ބޭލުމަށް  ނުވަތަ  ހޯދުމަށްފަހު،  ހުއްދަ  ބެހެއްޓުމަށް  މަތިމަސް 

މަތިމަސް  އެދެވޭނީ،  ބާޠިލުކުރުމަށް  އެހުއްދަ  އަމިއްލައަށް  ބޭނުންވެގެން  އެފުލުހަކު 

ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ބޭލުމުގެ ހުއްދަލިބޭ ދުވަހުންފެށިގެން 1 )އެކެއް( އަހަރު 

ފުލުހަކުުނަމަ،  ބޭނުންވާ  ޢަމަލުކުރަން  މިނޫންގޮތަކަށް  ފަހުގައެވެ.  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ 

މިގޮތުން ދެވޭ ހުއްދައާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

އަމިއްލައަށެވެ. އެފުލުހަކު  ކުރަންޖެހޭނީ 

ޕޮލިސް )އ( ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ސާދަ(   14 ލިބޭތާ  ހުއްދަ  ބެހެއްޓުމުގެ  މަތިމަސް 

ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. ރޑް  ކާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން 

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މަތިމަސް ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންް ފިޔަވައި އެހެން )ވ(

ފުލުހުން ރަސްމީ ޑިއުޓީތަކަށް ނިކުންނަންވާނީ ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލައިގެންނެވެ. އަދި 

މީހުން ޢާއްމުކޮށް ގޮސް އުޅޭ ތަންތަނަށް ފުލުހުން ދާނަމަ މަތިމަސް ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ 

ދޫކުރެވިފައިވާ ފުލުހުން ފިޔަވައި އެހެން ފުލުހުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ނުވަތަ ސަލާމުގައި ތިބޭ ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި  ތިބޭ، ނުވަތަ )މ(

ކޯސްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ސެމިނަރ ވާރކްޝޮޕްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފުލުހުން، 

އޮފް ޑިޔުޓީގައި ތިބޭ ފުލުހުން އަދި ރަސްމީ އެކި އެކި ބޭނުން ތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 

ފުލުހުންވެސް މިމާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ވަކި 

މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައި ތުނބުޅި މަތިމަސް ދިގުކުުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން 

ތުނބުޅި ބަހައްޓާ ދިގުކުރުމުގައި މިގަވާއިދު އިސްތިސްނާކުރެއެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުން 

އިސްވެރިއަކު  އެންމެ  ކޮމާންޑެއްގެ  ދޫކުރި  މަސައްކަތަށް  އެފުލުހަކު  ޢަމަލުކުރާނީ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން އެފަރާތަކަށް ލިބިފައި  ކަ

އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

އަންހެން ފުލުހުން ބޯހެދުމާއި 

ގަހަނާ އެޅުމާއި ޒީނަތްތެރިވުން

ހުންނަންވާނީ، )ހ(21. ޔުނިފޯމްގައި  ހުއްޓަސް  ކޮށާފައި  ކުރުކޮށް  ބޯ  ފުލުހުންގެ  އަންހެން 

ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް ބޯހަދާ، ފުނާއަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިމަތިން ބުމައާއި  މިގަވާއިދުގައި ކަ

ހަމައަށް އަދި ފަހަތުން ޔުނިފޯމުގެ ގިރުވާނުގައި ޖެހޭވަރަށް )ވަކިވަކި އިސްތަށިވެސް( 

ފައިބާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ބޯގަތާ، ހުޅިޖަހާފައި ނުވަތަ ކުރުކޮށް 
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ފުނާއަޅައި،  އޮމާންކޮށް  ހުންނަންވާނީ  ހުންނައިރު  ޔުނިފޯމްގައި  ހުއްޓަސް  ކޮށާއިފައި 

ބޮލުގެ  ފުލުހުންގެ  އަންހެން  އައްސާފައެވެ.  ގޮތަށް  ނުދާ  ހޭވިގެން  ނޑު  އިސްތަށިގަ

އެވަނީއެވެ. ގައި   11 ޖަދުވަލު  ނަމޫނާ  ހުންނަންވީގޮތުގެ  ނޑު  އިސްތަށިގަ

ބޯކޮށިދާނެއެވެ. )ށ( ކުރުކޮށް  ނުގެއްލޭނެހެން  އަންހެންވަންތަކަން  ފުލުހުންނަށް،  އަންހެން 

އަދި ބުމައަށްވުރެ ތިރި ނުވާހެން ފްރިންޖް ނެގިދާނެއެވެ. 

ހެޑްގިއަރއެއް )ނ( ބޭނުންކުރާ  ޔުނިފޯމާއެކު  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ޕީކްކެޕް  ބޮލުގައި 

ބޯހަދާފައި  ގޮތަކަށް  ހުތުރުވާފަދަ  އެޅުމުން  ޕީކްކެޕް  ނުވަތަ  އުނދަގޫވާގޮތަށް،  އަޅަން 

ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ގަތާފައި، ނުވަތަ ހުޅިޖަހާފައި ހުންނައިރު، ޕީކްކެޕް ނުވަތަ 

އަޅާފައި ހުންނަ ހެޑްގިއަރއެއް ރީތިކޮށް ނޭޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ހުޅި 

ނޑު  ޖަހާނަމަ ހުންނަންވާނީ ދޫވެގެން ކަނދުރާ މައްޗަށް ހުޅި ނުވެއްޓޭގޮތަށެވެ. އިސްތަށިގަ

ގަތާނަމަ ހުންނަންވާނީ ގަތާ، މައްޗަށްނަގާ ދަތިޖަހާ ބޮލާއެކު ހަރުކޮށްފައެވެ.  

ނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް ޕްލޭން ދަތި، ނެޓް، ވޫލް، ބޭންޑް )01 )އެކެއް( )ރ( ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

އިންޗިއަށްވުރެ ފުޅާނޫން( ޖަހާނަމަ ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި އެހެން ކުލައެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ނުވާނެއެވެ.

ޔުނިފޯމް އަޅާއިރު ކަރުގައި އަޅަންވާނީ ރަން ނުވަތަ ރިހި ކުލައިގެ ފަށެކެވެ. 1 )އެކެއް( )ބ(

ފަށަށްވުރެ ގިނަފަށް ނުވަތަ 1 )އެކެއް( ފަށަށްވުރެ ގިނަފަށް އެކުލެވޭފަށް އަޅައިގެން 

ލައިގެން  ފަށުފުލެއް  ބޮޑު  މިލިމީޓަރަށްވުރެ  )ހައެއް(   6 ފަށުގައި  އަދި  ނުވާނެއެވެ. 

އަޅާފައި  ތިރީގައެވެ.  ކަރުގެ ލަނގޮޑިވަޅަށްވުރެ  ހުންނަންވާނީ  ފަށް  އަދި  ނުވާނެއެވެ. 

އޮންނަ ފަށް، ޔުނިފޯމްން ބޭރަށް ނެރެ ދޫކޮށްލާފައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޔުނިފޯމާއެކު ކަންފަތުގައި 1 )އެކެއް( މުންޖަށްވުރެ ގިނައިން ލައްވައިގެންނުވާނެއެވެ. )ޅ(

މުދިލައްވަންވާނީ ކަންފަތުގެ ފޫޅުގައެވެ.   ކަންފަތުގައި ބޮޅުލައްވާނަމަ، ލައްވާ ބޮޅުގެ 

އެންމެ ބޮޑުމިނަކީ ޑައިމީޓަރުގައި 10 )ދިހައެއް(  މިލިމީޓަރެވެ. އަދި ސްޓަޑްގެ އެންމެ 

ބޮޑުމިނަކަށްވާންވާނީ ޑައިމީޓަރުގައި 6 )ހައެއް( މިލިމީޓަރެވެ. ރަން ނުވަތަ ރިހި ކުލަ 

ފިޔަވާ އިތުރުކުލައެއްގެ އެއްޗެއް ކަންފަތުގައި ލައްވައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

އަންހެން ފުލުހުން ޔުނިފޯމު އަޅާފައި ހުންނައިރު ކަންފަތުގެ ފޫޅުގައިލާ މުދި، އަތުގައި )ކ(

ނޑު އަދި އަނގޮޓި ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް އެޅުމަކީ  އަޅާ ގަޑި، ކެވެލި، ތަ

މަނާކަމެކެވެ. 

އަންހެން ފުލުން ޔުނިފޯމް އަޅާއިރު، އެމީހެއްގެ ހަމާގުޅޭ ގޮތަށް އައިބުނުވާނެހެން މޭކަޕް )އ(

މަސްކާރެއް  އާއި  އައިލައިނަރ  ކުލައެއްގެ  އިތުރު  ފިޔަވާ  ކުލަ  ކަޅު  ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކަޅުކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް ބޭނުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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މޭކަޕްކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމުގެ ކުލައާއި ނުގުޅޭ ޓޯނެއްގެ ފައުންޑޭޝަން ބޭނުންކުރުމަކީ )ވ(

މަނާކަމެކެވެ.

ނޑުގައި ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި، އިތުރުކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. )މ( ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވުނީ ކަޅުކުލަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް އަތްވަށް ނިކުތުމުން އަރާކުލަވެސް 

އެއީ ކަޅުކުލަކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެކަންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަޑު ހައި 

ލައިޓް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ޔުނިފޯމާއެކު އަތުކުރީގަޑި އެޅުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. މިގޮތުން އަޅާގަޑި ވާންވާނީ ޔުނިފޯމުގެ )ފ(

ހައިބަތު ނުގެއްލޭފަދަ ޑީސަންޓް ގަޑިއަކަށެވެ.

ރީތިކޮށް )ދ( އަބަދުވެސް  ހުންނަންވާނީ  ނިޔަފަތިތައް  އިނގިލިތަކުގެ  ފައިގެ  އަތާއި 

އެއްވެސް  އަތުގެ ނިޔަފަތީގައި  އަތާއި  ހީނާފަތްއެޅުމާއި،  އަތުގައި  އަދި  ނޑާފައެވެ.  ކަ

މަނާކަމެކެވެ. ޖެއްސުމަކީ  ކުލައެއް 

އަންހެން ފުލުހުންނަށް ޔުނިފޯމާއެކު، 01 )އެކެއް( އަނގޮޓި އެޅިދާނެއެވެ. އަނގޮޓި )ތ(

އެޅޭނީ އެއަނގޮޓިއަޅާފައި ހުންނަ އިނގިލި ފިޔަވައި އެހެން އިނގިއްޔަކަށް އެއަނގޮޓީގައި 

ފުޅާމިން  އަނގޮޓީގެ  އަޅާ  މިގޮތުން  ނާރާގޮތަށެވެ.  ޑިޒައިނެއް  ނުވަތަ  އެސް  އިންނަ 

1 )އެކެއް( ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާވެގެންނުވާނެއެވެ. ފްރަންޓް ލައިންގެ ޑިޔުޓީގައި 

އަނގޮޓި  އިނގިލީގައި  ގަޑީގައި  ޑިއުޓީ  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  ސަލާމަތީ  ފުލުހުން  އުޅޭ 

އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.

ޔުނިފޯމާއެކު އައިނު އެޅުމާއި 

ކޮންޓެކްޓް ލެންސްލެއްވުން

ޔުނިފޯމަށް ހުތުރުނުވާފަދަ ޑިޒައިނެއްގެ ނަމްބަރު އައިނު އެޅުމަކީ ފުލުހުންނަށް ހުއްދަ )ހ(22.

ކަމެކެވެ.

ފޯލިންއެއްގައި ހުންނައިރު ފިޔަވައި، ޔުނިފޯމަށް ހުތުރުނުވާފަދަ ޑިޒައިނެއްގެ އަވިއައިނު )ށ(

އެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އައިނު އަޅާމީހުން އައިނު ވެއްޓިދާނެތީ ހަރުކުރެވޭނީ ކަޅުކުލައިގެ )ނ(

ވާކޮޅެކެވެ.

ނަންބަރު އައިނު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބޭނުންކުރާނަމަ ލައްވަން ވާނީ )ރ(

ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ލެންސެކެވެ.

ޔުނިފޯމްގައި ހުންނައިރު އަވިއައިނު ޔުނިފޯމުގެ ތަންތަނުގައި އެލުވާފައި ހުރުން ހުއްދައެއް )ބ(

ނުކުރެއެވެ. 

ޔުނިފޯމާއެކު އެހެނިހެން ތަކެތި 

ބޭނުން ކުރުން

ޕޮލިސްގެ )ހ(23. އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ތަކެއްޗާއި،  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އައިޓަމްތަކުގެ  ޔުނިފޯމުގެ 

އޯޑަރަކުން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޔުނިފޯމާއިއެކު 

މަނާކަމެކެވެ. ބޭނުންކުރުމަކީ 
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ޖީބުމަތީގައި )ށ( ވާތު  ޑްރެސްގެ  ވާރކިންގ  މަސައްކަތްކުރާއިރު،  ފުލުހުން  ޔުނިފޯމްގައި 

ޖެހިދާނެއެވެ. ގަލަމެއް  ނޑުމުގައި  ކެ ނޑާފައިވާ  ކަ

ފުލުހުން )ނ( ޙަރަކާތްތެރިވާ  އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި  ތެރެއިން  ފުލުހުންގެ  އަންހެން 

ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބޭނުން  ހޭންޑްބޭގް  ޔުނިފޯމާއެކު  ފުލުހުންނަށް  އެހެން  ފިޔަވައި، 

މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަޅު ނުވަތަ ގަދަ މުށިކުލައެއްގެ ހޭންޑް ބޭގެކެވެ. މި ނޫން 

ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.  ބޭގް  ހޭންޑް  އެހެންކުލައެއްގެ 

ޔުނިފޯމްގައި )ބ( ޕީސް  މައުތު  ސެޓްގެ  ރޭޑިޔޯ  ފުލުހުން،  އުޅޭ  ޑްރެސްގައި  ވޯރކިންގ 

ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ކަންފަތަށް އިޔަރ ޕީސް ޖަހައިގެން އުޅެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

އުޅަދެއް ދުއްވަމުން މިފަދަ މުވާސަލާތީ އާލާތް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ތިމާއަށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގެ މީހަކާ ނުވަތަ ޢާއްމުންނާ )ޅ(

ބަހައްޓައި،  ބޯމަތީގައި  އައިނު  އަދި  ނަގަންވާނެއެވެ.  އައިނު  އަވި  މުޢާމަލާތްކުރާނަމަ 

ކަރުގައިއަޅުވައި އަދި ޔުނިފޯމުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އަޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޝަރަފުގެ 

ނިޝާންތައް ބޭނުންކުރުން

ތިރީގައި އެވަނީ ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމާއިއެކު ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ ޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކެވެ.24.

ދިވެހި ޤައުމުގެ ނަމުގައި ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން؛)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދެވޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން؛)ށ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ނުވަތަ )ނ(

ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ބޭނުން  ޔުނިފޯމްގައި  ފުލުހުންގެ  ބެޖްފަދަ  ކޮލިފިކޭޝަން 

ދެއްވާފައިވާ ޝަރަފުގެ ނިޝާން؛

މިނޫނަސް ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުން ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން )ރ(

ހުއްދަކުރާ ނިޝާން ނުވަތަ ބެޖް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 

)ބ(

ފެށިގެން  ދުވަހުން  އިޢުލާންކުރާ  ދިންކަން  ނިޝާން  ޝަރަފުގެ  މީހަކަށް  ފުލުހުންގެ 

ބޭނުންކުރުމަށް  ތަކެތި  ފަދަ  ބެޖް  ނުވަތަ  ނިޝާން  ޝަރަފުގެ  ލިބިފައިވާ  އެމީހަކަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ޔުނިފޯމާއެކު ބޭނުންކުރަން ފަށަންޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަ ހުއްދަ  ކަ

ހޯދައިގެން ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ އެފަދަ ޝަރަފުގެ ނިޝާން ބޭނުންކުރަންވާނީ އެމީހަކަށް 

އެނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދިނުމުންނެވެ.

ޔުނިފޯމާއިއެކު މެޑެލި 

ބޭނުންކުރުން

ނޑައެޅި )ހ(25. ކަ ޔުނިފޯމަކާއިއެކު،  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  ބޭނުންކުރަންވާނީ  މެޑެލި 

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައެވެ. ބަޔާންވެގެންވާ 

އެހެން )ށ( ކުލަފިޔަވައި  މެޑެލީގެ  ދަށުން  މެޑެލީގެ  ހުންނަންވާނީ  ހަރުކުރެވިފައި  މެޑެލި 

ނުފެންނާނޭހެންނެވެ. އެއްޗެއް  އެއްވެސް 
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މެޑެލިބަރި )ނ( އަދި  ވަޑިފަތިވާގޮތަށެވެ.  ބިމަށް  ހަރުކުރަންވާނީ  ޔުނިފޯމްގައި  މެޑެލިބަރި 

އެންމެ  ގޮށްފައްޗާ  އިސްމެޑެލި   ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ  ހުންނަންވާނީ  އެތުރިފައި 

ކައިރިއަށް ހުންނަގޮތަށެވެ. މެޑެލިބަރީގެ މަތީ ކައިރިން މެޑެލީގެ އެންމެ ތިރީކައިރިއަށް 

ސެންޓިމީޓަރެވެ.  9.2 ހުންނަންވާނީ 

 

)ރ(

ހަރުކުރަންވާނީ  ހަމައަށް  މެޑެއްޔާއި  )ހަތަރު(   4 ފުރަތަމަ  ހަރުކުރާއިރު  މެޑެލިބަރި 

ޖެހިޖެހިގެން  ކުލައާއި  މެޑެލީގެ  ހުންނަ  ދެންޖެހިގެން  ކުލައާއި  މެޑެއްޔެއްގެ  ކޮންމެ 

ހުންނަގޮތަށެވެ. 4 )ހަތަރު( މެޑެއްޔަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެނަމަ މެޑެލިބަރީގެ އެންމެ ކުރިއަށް 

ހުންނަ މެޑެލްތައް ފުށުއަރުވާނީއެވެ. މިގޮތުން ފުށުއަރުވާނީ ކޮންމެ މެޑެއްޔެއްގެ ދެބައިކުޅަ 

އެއްބައި ފެންނަ ވަރަށެވެ.

ޝަރަފުގެ ނިޝާންގެ 

ގޮތުގައިދެވޭ ކުލަ، ޔުނިފޯމާއެކު 

ބޭނުންކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ )ހ(26. ކަ އެކަމަށް  ކުލައަކީ،  ދެވޭ  ފުލުހުންނަށް  ޝަރަފުގެ ނިޝާންގެގޮތުގައި 

އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ  ޔުނިފޯމާއެކު 

ނޑައެޅިފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. )ށ( ކުލަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، އެކުލައެއް ހަރުކުރުމަށް ކަ

އަދި ކުލަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ބަރިއެއްގައި 3 )ތިނެއް( ކުލައެވެ.

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުތަކުގައި، 

މަޤާމުގެ ނިޝާންތައް އަދި 

ޝަރަފުގެ ނިޝާންތައް 

ބޭނުންކުރުންް

ނިޝާންތައް 27. ޝަރަފުގެ  އަދި  ނިޝާންތައް  މަޤާމުގެ  ބޭނުންކުރާ  ޔުނިފޯމްގައި  ފުލުހުން 

ގައި  ގަވާއިދު''  ދިނުމާބެހޭ  ދަށްކުރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން  މަޤާމު  ކުރިއެރުމާއި  "މަޤާމުގެ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޔުނިފޯމާއިއެކު ޕީކްކެޕް ނުވަތަ 

ހެޑްގިޔަރ އެޅުން

އުޅޭއިރު، )ހ(28. ބޭރުގައި  މަރުކަޒުތަކުން  ފުލުހުންގެ  އަޅައިގެން  ޔުނިފޯމް  ފުލުހަކު  ކޮންމެ 

އުޅެންޖެހޭނީ އެޔުނިފޯމަކާއި ގުޅޭ ނުވަތަ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހެޑްގިޔަރއެއް އަޅައިގެންނެވެ.

ހިޔާކޮށްފައިވާ )ށ( ނުވަތަ  އެރުމަށްފަހު،  ދުއްވާއެއްޗަކަށް  ފުރޮޅުލީ  ހަތަރު  ވެހިކަލްފަދަ 

ހުއްދަ  ނެގުމަކީ  ހެޑްގިޔަރ  ނުވަތަ  ޕީކްކެޕް  ވަނުމަށްފަހު،  ތެރެއަށް  ޢިމާރާތެއްގެ 

ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ޕީކްކެޕް ނުވަތަ ހެޑްގިޔަރ 

އަޅާފައެވެ.  ހުންނަންވާނީ 

މީހަކު މަރުވެގެން އުޅޭތަނެއްގައި ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހިތާމަވެރި ހާދިޘާއެއް މެދުވެރިގެން )ނ(

އުޅޭތަނަކަށް ފުލުހުން ޔުނިފޯމްގައި ދާންޖެހިއްޖެނަމަ، އެތަނަކަށް ދިޔުމަށްފަހު ހެޑްގިޔަރ 

ނަގަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ހެޑް ގިޔަރ ނެގުމަށްފަހު ޕީކް ކެޕްނަމަ، އޮންނަންޖެހޭނީ 

އެފުލުހެއްގެ ވާތު ކިހިލިފައްޗަށް ޖަހާފައެވެ. ސަމަރ ކެޕްނަމަ، ފަޓުލޫނުގެ ވާތްފަރާތު 

ޖީބުތެރެއަށް ފައްޖަހާފައި ލާފައެވެ. 

ލާންޖެހިއްޖެނަމަ،  )ރ( ކޯޓެއް  ވިއްސާރަ  ވިއްސާރަވެގެން  އުޅެނިކޮށް  ޔުނިފޯމްގައި 

ކޯޓުލުމަށްފަހު ހެޑްގިޔަރ އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސާރަ ހުއްޓާލުމުން ނުވަތަ 

ނޑައެޅިފައިވާ ހެޑްގިޔަރ އަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ވިއްސާރަ ކޯޓު ބޭލުމުން އެޔުނިފޯމަކަށް ކަ
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ހެޑްގިއަރ އާއި ހެޑްގިއަރ ރިތު އަދި )ބ(

ހެޑްގިއަރ ބެޖު މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  12 ގައި އެވަނީއެވެ.

ޔުނިފޯމްގައި ސައި ހޮޓާ، 

ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ވަނުން 

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަތަންތަނުން ކައިބޮއެ ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. )ހ(29.

ނަމަވެސް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ކައިބޮއެ ހެދުމުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަށްވާނީ ފުލުހުންގެ 

ޔުނިފޯމުގެ ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތަށެވެ. 

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ސައި ހޮޓާ އަދި ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތައް ފަދަ ތަންތަނަށްވަދެ )ށ(

ކެއުމާއި، ވިޔާފާރީގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ 

މަސައްކަތެއްގައި، މަތީގައި ދަންވާފައިވާ ތަންތަނަށް ވަނުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޔުނިފޯމްގައި ދުންފަތުގެ 

އިސްތިއުމާލު ކުރުން

ކުރުމަށް 30. އިސްތިއުމާލު  ދުންފަތުގެ  ކުރަންވާނީ  އިސްތިއުމާލު  ދުންފަތުގެ  ޔުނިފޯމްގައި 

ނޑައަޅާފައި ނުވާތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު  ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައެވެ. މިގޮތުން ކަ ކަ

މަނާކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ 

އޮފް ޑިޔުޓީގައި ފުލުހުން 

ހެދުން އެޅުން 

ފުލުހުން އޮފް ޑިއުޓީގައި ހެދުން އަޅަންވާނީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަ )ހ(31.

އާއި މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ހެދުމެކެވެ. 

އެލުވުމަކީ )ށ( ލައްވާ  މުދި  އެޅުމާއި،  ގަހަނާ  ތަންތަނުގައި  ގައިގެ  ފުލުހުން  ފިރިހެން 

މަނާކަމެކެވެ. ޖެހުމަކީ  ޓެޓޫ  ތަނެންގައި  އެއްވެސް  ނޑުގެ  ހަށިގަ އަދި  މަނާކަމެކެވެ. 

ތަމްރީންތަކުގައި ޔުނިފޯމް 

ބޭނުންކުރުން 

ހިންގާފަރާތަކުން 32. ޕްރޮގްރާމް  އެތަމްރީން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި،  ތަމްރީން  ބައިވެރިވާ  ފުލުހުން 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތެއްގެ ޔުނިފޯމް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ]ކޮމިޝަން އޮފިސަރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ )ހ(33.މާނަ

އޮފް ޕޮލިސް އިން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން.

އެވަނީ )ށ( ބުނެފައި  ކަމަށް  އޮފިސަރުން[  ކޮމިޝަންޑް  ނޮން  ]ސީނިއަރ  ގަވާއިދުގައި  މި 

ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އިން ފެށިގެން ޕޮލިސް ސާރޖަންޓް ދެމެދުގައި 

ފުލުހުން. ރޭންކުތަކުގެ  ހިމެނޭ 

އެވަނީ  )ނ( ބުނެފައި  ކަމަށް  އޮފިސަރުން[  ކޮމިޝަންޑް  ނޮން  ]ޖޫނިއަރ  ގަވާއިދުގައި  މި 

ފުލުހުން. ދަށުގެ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  ކޯޕްރަލް  ޕޮލިސް 

ދުވަހުން 34.ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ޝާއިޢުކުރާ  ގަވާއިދު  މި  ގެޒެޓްގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ޢަމަލުކުރާނީ  މިގަވާއިދަށް 

ފެށިގެންނެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ޖަދުވަލުތައް
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